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 !سنگي جلوي پايي بيندازي، كوهي در مقابلت ريزش خواهد كرد! عدل الهي آنگونه هم كه تو فكر مي كني نيست
 

 رايزني با مرغداران زنجاني ادامه دارد
 . ايم هنوز تصميمي در خصوص آزادسازي قيمت مرغ اتخاذ نكرده: رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان گفت

هنوز تصميمي در خصوص آزاسازي قيمت مرغ در زنجـان اتـخـاذ      :  با اشاره به وضعيت قيمت مرغ در زنجان اظهار كرد   حسين جعفري
هنوز تصميمي در خصوص آزادسازي قـيـمـت    :  اي در اين خصوص برگزار خواهد شد، ابراز كرد وي با بيان اينكه امروز جلسه.  نشده است

: رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان بيان كـرد   .  مرغ در استان نهايي نشده و هر گونه اظهار نظر در اين خصوص صحيح نيست
 .گيري در مورد قيمت مرغ در اين جلسه انجام خواهد شد اي با مرغداران دارند و تصميم همكاران ما امروز جلسه

 مالزي سلطان برند حالل
 كشور مالزي با برگزاري يازدهمين كنفرانس جهاني حالل بار ديگر پيشتازي خود را در اين صنعت اعالم نمود

فروردين آغاز شد و با يك برنامه ريزي جهاني و بين المللي برگزار گرديد كه در اين كنفرانس مجددا  ١٤اين كنفرانس دو روزه در تاريخ 
را نيز با موفقيت  WHC 2019نشان داده شد مالزي همچون دوره هاي قبل توانسته در صنعت حالل پيشرو باشد و اين دوره از كنفرانس 

مخاطبين اين دوره از كنفرانس، نمايندگان دولت ها و كشورهاي مختلف بودند كه همراه با رهبران كسب و كار . كامل به پايان برساند
 .صنايع غذايي جهان و گردانندگان اصلي برند بزرگ صنعت حالل در جهان و كارآفرين برتر بين المللي در آن حضور داشتند

قابل ذكر است كه بسياري از دانش پژوهان و ذينفعان اين برند همراه با كارشناسان برتر صنعت حالل به صورت سخنران اصلي در اين  
 . كنفرانس حضور داشتند

 تومان ١٤٢٠٠قيمت هر كيلو مرغ 
هيچگونه افزايش قيمتي در بازار مرغ انجام نشده و قيمت اين محصول در هفـتـه   :  رييس انجمن صنفي كشتارگاه هاي صنعتي مرغ اصفهان گفت

در هفته اخير هيچ افزايش قيمتي در بازار مرغ و   :  حميدرضا شيخان با تكذيب خبر افزايش قيمت مرغ، اظهار كرد.  گذشته كاهشي نيز بوده است
 .گوشت سفيد رخ نداده و در مواردي نيز كاهش نرخ مرغ در اين بازار ثبت شده است

تومان بوده است و فروشندگان نيز موظف هستند تا هر كيلو مرغ را با قيمـت   ١٥٠هزار و  ١٣امروز قيمت هر كيلو مرغ درب كشتارگاه :  وي افزود
بازرسي سازمان صنعت معدن و تجارت استان با فروشندگاني كه مرغ را با قيمتي بيش از نرخ مصوب .  تومان به فروش برسانند ٢٠٠هزار و  ١٤

رييس انجمن صنفي كشتارگاه هاي صنعتي مرغ اصفهان با اشاره به وقوع سيالب در برخي از استان هاي .  عرضه كرده باشند برخورد خواهد كرد
هـاي   بي شك وقوع حوادث طبيعي از جمله سيالب تاثير قابل توجهي بر بازار مرغ خواهد گذاشت، در صورتي كه مرغداري در مكان:  كشور، گفت

 .خسارت ديده وجود داشته باشد اين سيالب بر بازار عرضه و تقاضاي مرغ تاثيرگذار است
وقوع سيالب در استان لرستان باعث شده تا بسياري از مرغداري هاي اين استان دچار تلفات صد درصدي بشوند و اين   :شيخان خاطر نشان كرد

تاثير خسارات ناشي از سيل در بازار مرغ وابسته به ميزان سن :  وي يادآور شد.  تلفات بي شك تاثير زيادي در بازار مرغ و گوشت خواهد گذاشت
ـ  ا طيور تلف شده، خود را نشان مي دهد؛ در صورتي كه جوجه هاي مرغداري تلف شده باشند يك الي دو ماه ديگر بروز نوسانات را خواهيم ديد ام

به گزارش خبرنگار ايمنا، مشاهدات ميـدانـي از مـرغ        .  زودي تاثير آن در بازار مرغ آشكار خواهد شد اگر طيور تلف شده مرغ بالغ بوده باشد به
فروشي هاي سطح شهر اصفهان در برخي روزهاي تعطيالت نوروزي گوياي افزايش چشمگير قيمت مرغ در بازار بود تا جايي كـه در بـرخـي        

 .هزار تومان نيز رسيد ١٨واحدهاي صنفي قيمت هركيلو از اين محصول به 

 دامداران به نرخ شير خام معترضند: دبير انجمن صنايع لبني
كارخانه هاي لبني بزرگ در ايام نوروز كماكان سابق شيرخام دريافت و توليد مي كنند كه به اين ترتيب وقفه اي در عـرضـه   :  باكري گفت

هم اكنون هر كيلو شيرخام با نـرخ  :  رضا باكري دبير انجمن صنايع لبني از ثبات نرخ محصوالت لبني در ايام نوروز خبر داد و گفت.  نداريم
تومان برحسب كيفيت به كارخانه هاي لبني تحويل داده مي شود كه  ٣٠٠هزار و  ٢تا ١٥٠هزار و  ٢هزار تومان درب دامداري و  ٢مصوب 

وي با اشاره به اينكه كمبودي در توزيع محصوالت لبـنـي در     .  با توجه به ثبات نرخ شير خام، قيمت محصوالت لبني تغييري نداشته است
: باكري ادامه داد.  فرآورده هاي لبني به وفور در حال توليد و تامين است و مشكل خاصي در اين زمينه وجود ندارد:  ايام نوروز نيست، افزود

عرضه شير خام كيفي با نرخ باالتر از سوي دامداران بدان معناست كه حاشيه سود كارخانه ها كاهش پيدا كرده است كـه در شـرايـط        
كارخانه هـاي    :  اين مقام مسئول با اشاره به اينكه كارخانه هاي بزرگ در ايام نوروز تعطيل نيستند، بيان كرد.  كنوني معضل خاصي نيست

به گفته وي، قيمت محـصـوالت   .  لبني كماكان سابق شيرخام دريافت و توليد مي كنند كه به اين ترتيب وقفه اي در عرضه رخ نخواهد داد
با توجـه بـه     :  دبير انجمن صنايع لبني در ادامه افزود.  لبني در ايام نوروز نوساني ندارد و كماكان با نرخ هاي قبلي در بازار عرضه مي شود

افزايش قيمت نهاده ها و تاثير آن بر بهاي تمام شده، دامداران به نرخ مصوب شيرخام اعتراضاتي دارند كه به همين خاطر از طريق ستاد 
 .تنظيم بازار براي افزايش نرخ شيرخام در حال رايزني هستند

تا زمانيكه مصوبه جديدي از سوي ستاد تنظيم بازار اعالم نشود، شيرخام كـمـاكـان    :  باكري از ثبات و آرامش بازار لبنيات خبر داد و گفت
 .روال سابق عرضه مي شود  طبق

 ٦١٠٠حداكثر ٦٠٠٠حداقل  فسفات ١٠٨٠٠حداكثر٨٢٠٠حداقل  مرغ زنده
١٥٥٠٠حداكثر١١٣٠٠حداقل مرغ كشتار ١٣٥٠اكراين  ١٣٥٠برزيل ذرت   
 ٤٨٠٠برزيل  ٤٥٠٠فول فت  كنجاله سويا  ٦٣٠٠حداكثر ٥٦٠٠حداقل تخم مرغ

 ؟ متيونين ٢٩٠٠٠حداكثر ٢٨٥٠٠حداقل  بوقلمون كشتار
 ؟ ليزين ٢٣٢٠٠حداكثر٢٣٠٠٠حداقل  بوقلمون زنده

١٢٥٠حداكثر١١٥٠كاب  حداقل ١٢٥٠٠حداكثر١١٥٠پالس حداقل ١٤٥٠حداكثر ١٤٠٠راس حداقل  جوجه  


